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  السمنودية التحفة منظومة شرح

 القرآنية الكلمات جتويد يف
 [ احل ر وفِ  أخْلقخابِ  ابب – األْصِليَّةِ  وخاحلخرخكخاتِ  احل ر وفِ  َمخخارِج   ابب] 

 
 
 
 

  من مقدم حبث

 الطواله اهلل عبد بنت منشة. د
  اآلداب بكلية املشارك القراءات أستاذ

 الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة
 
 

 
 2764إىل  2729من 

 



 

 
2730 



 

 
2731 

 البحث ملخص
 احلروف ألقاب وابب, األصلية واحلركات احلروف َمارج ابب شرح البحث هذا يتناول  

 .القرآنية الكلمات جتويد يف السمنودية التحفة منظومة من
 : وقسمني, مقدمة على البحث اشتمل وقد

 .ومنظومته, ابلناظم تعريف:  األول القسم
 . احلروف وألقاب األصلية واحلركات احلروف َمارج ابب شرح:  الثاين القسم
 واليت, السمنودية التحفة ملنظومة مؤلف شرح أول كونه يف البحث هذا أمهية وتربز
 إمامة إىل ابإلضافة, احلاضر العصر يف التجويد علم يف املنظومات أهم من تعد  

 -وفاته قبل- اإلقراء أهل من كثري يعد ه حيث السمنودي إبراهيم الشيخ انظمها
 .القراءات بعلم األحياء األرض أهل أعلم

 العاملني رب هلل واحلمد
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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 املقدمة

 من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ , ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد , له هادي فال يضلل ومن مضل فال هللا يهده

 تسليما وسلم وأصحابه آله وعلى عليه هللا صلى ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له
 : وبعد.. كثريا

 تالوة وجل   عز هللا إىل العبد هبا يتقرب اليت الطاعات, وأفضل القرابت, أعظم من إن
. محيد حكيم من تنزيل خلفه, من وال يديه بني من الباطل أيتيه ال الذي الكرمي؛ القرآن

 وهو فيه, ويتتعتع القرآن, يقرأ والذي الربرة, الكرام السفرة مع ابلقرآن املاهر»:  قال
 هبا هللا أمر اليت الصفة على إال تكون ال الكرمي القرآن وقراءة 1«أجران له شاق؛ عليه

 أنه عنه هللا ضير  علي عن روي. منهم عليهم هللا رضوان الصحابة وتلقاه,  رسوله
 إذ التجويد علم أمهية أتيت هنا ومن 2.«علمتم كما تقرؤا أن أيمركم هللا رسول إن»: قال
 األمة أن شك وال»: اجلزري ابن قال. الكرمي القرآن لقراءة الصحيحة للكيفية ميزان هو

 وإقامة ألفاظه بتصحيح متعبدون حدوده وإقامة القرآن معاين بفهم متعبدون هم كما
 العربية األفصحية النبوية ابحلضرة املتصلة القراءة أئمة من املتلقاة الصفة على فهحرو 
 . هـ.أ3«غريها إىل عنها العدول وال َمالفتها جتوز ال اليت

 تدوين وكان, األكمال الوجه على وتلقيها الكيفية هذه حبفظ اإلقراء وأئمة العلماء فاهتم
 يف والعلماء األئمة من كثري فألف, احلفظ هذا أسباب من قواعده وتقعيد التجويد علم
 منظومات العصر هذا يف أ لف ما أحسن ومن. ومنثور منظوم بني ما التأليف الفن هذا

 هذه كانت وملا, السمنودية التحفة أمهها من اليت التجويد يف السمنودي العالمة
                                 

 صالة كتاب صحيحه يف ومسلم(, 4653) برقم القرآن تفسري كتاب, صحيحه يف البخاري أخرجه 1
 (.798) برقم وقصرها املسافرين

 (146/ 2: )سندهم يف أمحد أخرجه 2

 (1/320: )العشر القراءات يف النشر 3



 

 
2733 

 شرح البحث اهذ يف انتقيت وقد. شرحها يف رغبت اآلن إىل تشرح مل املباركة املنظومة
 النطق القارئ إحكام ألن احلروف؛ ألقاب وابب, األصلية واحلركات احلروف َمارج ابب
 مريد على جيب ما أول »: اجلزري ابن قال. عليه الزم أو ل هو حقه على حرف بكل
 به ميتاز تصحيحا به املختص َمرجه من حرف كل إخراج تصحيح القرآن قراءة إتقان

  .هـ.أ1« مقاربه عن
 : اختياره وأسباب املوضوع يةأمه

 يلزم ما كل على اشتماهلا أمهها؛ أمور من, السمنودية التحفة نظم به متيز ما -1
 ألفاظها سهولة إىل ابإلضافة, التجويد علم أبواب من معرفته القارئ

 .معانيها ووضوح
 .السمنودية للتحفة مكتوب شرح وجود عدم -2
 التجويد علم يف وآاثره وجهوده, ديالسمنو  الشيخ تبوأها اليت العلمية املكانة -3

 .عامة والقراءات خاصة
 : السابقة الدراسات

 .مكتوب بشرح -علمي حد   على –  التحفة منظومة شرح يتم مل
 :  البحث خطة

 .وخامتة, وقسمني, مقدمة:  من البحث يتكون
 .البحث وخطة, املوضوع أمهية:  وتشمل:  املقدمة -
 :مبحثان وفيه:  األول القسم -

 :مطالب مخسة وفيه, ابلناظم التعريف:  األول حثاملب
 .ولقبه, ونسبه, امسه:  األول املطلب
 .ونشأته, والدته:  الثاين املطلب
 .وتالميذه, شيوخه:  الثالث املطلب

                                 
 (3/563) النشر 1
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 .عليه العلماء وكالم, العلمية مكانته:  الرابع املطلب
 . ووفاته, مؤلفاته:  اخلامس املطلب

 :مطالبان وفيه, ابملنظومة تعريفال:  الثاين املبحث       
 .ابملنظومة التعريف:  األول املطلب
 .العلمية املنظومة قيمة:  الثاين املطلب

 احلروف وألقاب األصلية واحلركات احلروف َمارج ابب شرح:  الثاين القسم -
 .السمنودية منت من
 : املنظومة شرح يف املنهج

 شرح إىل ابإلضافة ,املعىن يف غامضة كلمات من البيت يف ما بيان -1
 .الناظم أوردها اليت املصطلحات

 .وأحكام موضوعات من البيت يتضمنه ما بيان -2
 .العلماء وأقوال, وشواهد, وأدلة, أمثلة من يثريه ما الشرح تضمني -3
  :من العلمي البحث يستلزمه ما مرعاة -4

 قيواف ما على مضبوطة  , العثماين الرسم يوافق مبا القرآنية اآلايت ختريج ـ أ
 .عاصم عن حفص رواية

ا, مصادرها من واآلاثر, الشريفة النبوية األحاديث ختريج ـ ج  .ومظاّنِ 
 .منظومته يف الناظم ذكرهم الذين األعالم ترمجة ـ هـ

 .األصلية مصادرها من املعلومات توثيق ـ و        
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 :مطالب مخسة وفيه, 1ابلناظم التعريف: األول املبحث
 : ولقبه, ونسبه, مسها: األول املطلب

 الشافعي السمنودي شحاتة بن على بن على بن إبراهيم احلافظ العالمة الشيخ هو
 .املصري

 .2مبصر الغربية مبحافظة قدمية قرية مسخخنُّود إىل نسبة والسمنودي
 . مصر إىل منسوب واملصري. الشافعي املذهب إىل نسبة والشافعي

 : ونشأته, والدته:  الثاين املطلب
 : والدته:  الأو 

 يوليو 5 املوافق , هـ 1333 عام شعبان 22 األحد يوم يف , مبصر مسنود مبدينة ولد
 .م 1915 عام
 : نشأته:  اثنيا

 تعليمه تلقى, سنني عشر ابن وهو الكرمي القرآن حفظ نبيها ذكيا هللا رمحه كان  
 مث ابلعشر مث السبع ابلقراءات مث, عاصم عن حفص برواية وأجيز القرآن فختم بسمنود

 للمسابقة وتقدم, سنة وعشرين مثان وعمره القاهرة إىل وارحتل, الزائدة األربع ابلقراءات
ريها اليت  األول ترتيبه وكان فنجح والفواصل والرسم والتجويد القراءات يف األزهر جي 
 هللا رمحه الضباع على الشيخ املتسابقني اختبار جلنة رئيس وكان, املتسابقني على

                                 
" القرآن جتويد يف البيان آللئ تلخيص" شرح اللسان رايضة كتاب مقدمة من الشيخ ترمجة استفدت 1

 -9ص: السمنودي للشيخ القراءات أوجه وحترير جتويد يف اخلريات وجامع, بعدها وما -9ص: السمنودي
 تالميذة أحد وهو– اجلارهللا حممد بن عبدهللا.د ألف وقد. 28ص: الثالث العدد, ضياء لةوجم, بعدها وما

 علم يف وجهوده سريته السمنودي علي بن إبراهيم العالمة: ]بعنوان الشيخ سرية يف كتااب-السمنودي الشيخ
 مشروع, املساجد عقطا , الكويت بدولة اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة عن الكتاب صدر وقد[, القراءات

 .عليه االطالع أستطع ومل. املساجد يف الكرمي القرآن رعاية

(. 1/28: )للسيوطي والقاهرة مصر بتاريخ احملاضرة وحسن(, 3/254: )للحموي البلدان معجم: انظر 2
 .مضمومة مشددة ونون, وامليم السني بفتح ومسخخنُّود
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 عني مث. فحفظه, العظيم القرآن أوجه حترير يف الكرمي فتح حبفظ عليه وأشار جبفأع
 آليل) وهو التجويد يف له نظم أول ونظم, أقرانه بني فبز ابلقاهرة القراءات مبعهد مدرسا
 بـ النظم هذا خلص مث, املعهد يف النظم هذا تدريس وتقرر( القرآن جتويد يف البيان

 املعاهد بعموم التلخيص هذا تدريس األزهر مشيخة رتفقر ( البيان آليل تلخيص)
 . هللا توفاه أن إىل واإلقراء والتحرير والنظم التدريس هللا رمحه واتبع, الدينية

 : وتالميذه, شيوخه:  الثالث املطلب
 : شيوخه:  أوال
 عشر ابن وهو , القرآن عليه حفظ آنذاك القرية بكتاب احملفظ:  قانون على الشيخ -1

 .عاص عن حفص برواية , سنني
 عاصم عن حفص برواية مرات مخس القرآن عليه ختم:  حالوة أبو حممد الشيخ -2

 حبفظ حالوة أبو حممد الشيخ عليه أشار مث , السادسة اخلتمة يف التجويد عليه وأخذ
 على أخرى سنة يف السبع القراءات مبؤداها قرأ مث سنة يف فحفظها , الشاطبية

 .حممد الشيخ
 الثالث القراءات يف املضية الدرة عليه قرأ:  اجلواد عبد بن العزيز عبد دالسي الشيخ -3

 طيبة على الطباخ الشيخ وحتريرات , لإلبيارى الرب موىل ومنحة , اجلزري ابن لإلمام
 . العشر ابلقراءات ختمة عليه قرأ مث , القرآن أوجه حترير يف املنان هبة املسماة النشر

 للعالمة" العظيم القرآن أوجه حترير يف الكرمي فتح" يهعل درس:  السقا حنفي الشيخ -4
 العشر القراءات فيها عنه أخذ, حفظه بعد األزمريي طريق من – هللا رمحه – املتويل

 . املتواترة العشر على الزائدة األربع القراءات مث , النشر طيبة طريق من
 :  عن والعربية الشرعية العلوم بعض وأخذ

 .الشرعية والعلوم الشافعي الفقه عليه تلقى:  رزق أبو حممد الشيخ -1
 .النحو عليهما درس:  احلسىن وحممد القط متويل السيد الشيخني -2
 وكان والقوايف العروض علم يف الكايف عليه درس:  احليدرى الرحيم عبد الشيخ -3

  .آنذاك العربية اللغة بكلية مدرسا
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 : منهم جدا كثر تالميذ للشيخ كان:  تالميذه:  اثنيا
 .املصرية املقارئ عموم شيخ - هللا رمحه – حبة خليل رزق الشيخ -1
 إىل القاري هداية صاحب - هللا رمحه – املرصفى الفتاح عبد الشيخ -2

 . الباري كالم جتويد
 املصحف مراجعة جلنة رئيس - هللا رمحه – برانق حافظ حممود الشيخ -3

 . سابقا
 . األسبق القراءات معهد عميد نصر قابل عطية الشيخ -4
 . املصحف جلنة عضو مخيس الدامي عبد حممد الشيخ -5
 .الزعيب متيم حممد الشيخ -6
 .سويد رشدي أمين الدكتور -7
 -. هللا رمحه- اخلياط العظيم عبد الشيخ -8
 .عجوة عوض الرفاعي محدي الدكتور -9

 .الزيين فتحي أمحد مارية أبو القارئ الشيخ -10
 . املقارئ مشيخة وكيل طنطاوى أمني حممود الشيخ -11

 : عليه العلماء وكالم, العلمية مكانته:  الرابع املطلب
 شيخ, والتجويد القراءات علم يف اجملددين العلماء أحد حنريرا عاملا هللا رمحه كان  

 الكرمي القرآن خدمة يف كبري دور له – هللا رمحه– وكان, املصرية ابلداير واإلقراء القراء
 العلماء من كثريا   إن بل وحترير؛ هعلوم َمتلف يف والتصنيف فيه والتأليف وقراءاته
 .القراءات بعلم األحياء األرض أهل أعلم وفاته قبل يعدونه والطلبة

 : 1عليه أثىن فممن, اإلقراء وعلماء, العلم طالب من كثري عليه أثىن وقد

                                 
 - م2008 سبتمرب18 - هـ1429 مضانر  18 اخلميس الرايض جريدة يف األقوال هذه ورد 1

 .14696العدد
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 الشيخ: "قال حيث( النبوي ابملسجد القراء شيخ) األخضر إبراهيم الشيخ -1
 يف ومتيز الشيخوخة, وهن يصبها مل جدا , قوية حبافظة متيز -هللا رمحه- السمنودي

 القرآن شؤون من شيء عنده ذكر وكلما النظم, على خارقة بقدرة شبابه ريعان
 ."مستقلة أو ضمنية منظومة يف قي ده والقراءات

: النبوي املسجد وخطيب إمام احلذيفي عبدالرمحن بن علي الشيخ عنه قال -2
 أو العمر يف تقدمه يكن ومل العلم هذا خدمة يف عمره أفىن قد السمنودي الشيخ"

 الشيخ وسرية, املسلمني خيدم مبا أتلقه يف لالستمرارية عائقا   منها عاىن اليت األمراض
 علم   هي -هللا رمحه- ورائه من خلفها اليت العلمية والرتكة القراءات علم يف وجهوده

 القراءات علماء من إنه حيث فيه, يستزيدون العلم وطلبة للعلماء زادا   سيظل انفع
 ."القراءات علم يف واملتقنني النافع التأليف واملؤلفني

 تتبعت: " قال حيث( الشامية ابلداير القراء شيخ) راجح كرمي حممد الشيخ -3
 اإلمام منهم فكان بطريق, طريق خيتلط ال حىت الطيبة طرق بتحرير املشتغلون
 منهم وكان الزايت, اإلمام منهم وكان ,املتويل الشيخ منهم وكان الرتكي, األزمريي

 ".قبله جاء من فاق الذي السمنودي علي بن إبراهيم الشيخ
 يف السمنودي الشيخ جهود إن: " قال حيث اجلارهللا حممد بن عبدهللا الدكتور -4

 من أكثر -هللا رمحه- مصنفاته بلغت وقد وأتليفا , إقراء   سواء كبرية القراءات علم
 هبا يشهد العلمية الفاضل الشيخ هذا ومكانة املنثور, ومنها املنظوم امنه مؤلفا   ثالثني

 ال مبا التحريرات, علم يف التأليف عليه غلب وقد القراءات, علم يف والداين القاصي
 حميط يف عاداي   امسا   ليس فهو الكبار؛ العلماء من شاكلته على هو من إال يستطيعه

 وأبدعوا العلم هذا يف كتبوا الذين العمالقة آخر من هو بل واإلقراء, القراءة علم
 واملتخصصني املدققني املقرئني كبار من هم الشيخ تالميذ وج ل  , فيه وبرزوا

 ."احملققني
:  قال حيث( املصرية املقارئ عموم شيخ) املعصراوي أمحد الدكتور األستاذ -5
 فإن ديالسمنو  شحاتة إبراهيم العالمة الشيخ عن أحتدث أو أكتب أن أردت إذا"
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 وما الشامخ, اجلبل هذا عن واحدة كلمة أخط أن عن تتوقف ويدي يعجز قلمي
 العالمة العامل دهره ووحيد عصره عامل عن يكتب أن أو يتحدث أن ملثلي كان

  ."نظري بال عصره عامل الفهامة, والبحر
 فهد امللك مبجمع العلمية اللجنة عضو) رضوان عبدالرفع والشيخ احملقق وقال -6

 وشيخي احملقق, أستاذي هو السمنودي الشيخ إن(: "الشريف املصحف ةلطباع
 تؤكد اليت القراءات, علم يف الفريدة واملنظومات العديدة, املؤلفات صاحب املدقق,

 ."امليدان هذا يف تفوقه
 فهد امللك مبجمع العلمية اللجنة عضو) الزعيب متيم حممد الشيخ عنه وقال -7

 أكثر من هو الرجل هذا إنَّ (: "النبوي ابملسجد سواملدر  الشريف املصحف لطباعة
 رأى ومن وأقرانه, شيوخه بذلك له شهد وقد وحتريراهتا, وعلومها للقراءات املتقنني
 ولقد ابلقراءات, تعلقه وشدة الرجل هذا علم سعة أدرك عليه درس أو مؤلفاته
 متكن مدقق وابحث حمقق, عامل إال حصره على يقدر ال ما املؤلفات تلك يف عاينت

 ."القراءات وعلوم والدين العربية علوم من التمكن غاية
 : ووفاته, مؤلفاته: اخلامس املطلب

 : مؤلفاته:  أوال
 مؤلفاته وامتازت , واملخطوط , املطبوع منها , املؤلفات من العديد إبراهيم للشيخ
 اآلي د  وع والتحريرات القراءات ومفردات التجويد علم يف شيء يرتك فلم,  ابلنظم

 :  1بياّنا وهذا,  وألف فيه نظم إىل وضبطه
 :  التجويد . أ

 .         التجويد علم يف املفيد املوجز -1

                                 
 الشيخ العالمة :وأتليف نظم.القراءات أوجه وحترير جتويد يف اخلريات جامع كتاب يف املنظمات هذه طبعت 1

 والشؤون األوقاف وزارة ونشرته. السمنودي إبراهيم ايسر. د :به اعتىن .السمنودي شحاثة علي علي إبراهيم
 .الكرمي القرآن رعاية مشروع - اإلسالمية
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 .القرآن جتويد يف البيان اللئ -2
 .القرآن جتويد يف البيان اللئ تلخيص -3
 .القرآن جتويد يف البيان اللئ تلخيص شرح اللسان رايضة -4
 .ةالقرآني الكلمات جتويد يف السمنودية التحفة -5
 .واالبتداء والوقف التجويد يف األداء موازين -6
 : عاصم عن حفص برواية يتعلق ما . ب
 .احلفاظ روضة من حلفص مبا اللحاظ جةهب -1
 .النشر طيبة طريق من حفص خالفات يف العصر آية -2
 .القصر على حلفص فيما العصر أنشودة -3
 .القصر على حلفص مبا الثغر ابسم -4
 .طيبةال طريق من حفص خلف يف الطلبة أماين -5
 .سليمان بن حفص طرق إىل اإلخوان مرشد -6
 .عمرو أيب حلفص فيما الفجر ضياء -7
 سليمان بن حفص سكت يف الوهلان أمنية -8
 : لوالفواص اآلي بعد يتعلق ما . ت
 .احلمصي آي لعد احملصي -1
 .الفواصل خلواتيم الشامل احلصر -2

 : تالقراءا مفردات .جـ
 .وشعبة كثري ابن طرق حترير -1
 .ةشعب برواية الصحبة إحتاف -2
 .الكامل طريق من الطيبة من العام السكت على حلمزة فيما رسالة -3
 .مالعا السكت على حلمزة فيما املقام حتقيق -4
 .محزة اإلمام خالفات إىل األعزة مرشد  -5
 .البزار خلف اإلمام قراءة إىل األخيار هداية -6
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 : اوحتريراهت العشر القراءات . و
 .املد مراتب يف املعتمد -1
 .العوارض يرحتر  يف الغوامض كشف -2
 .التكبري أوجه من العسري حل -3
 .والدرة الشاطبية طريقي من احملررة العشرية األوجه يف املسرة دواعي -4
 .العظيم القرآن أوجه حترير يف النظيم الدر -5
 .املنري البدر منظومة -6

 : وفاته:  اثنيا
 ه1429 عام املبارك رمضان شهر من السابع يف األحد يوم صبيحة هللا رمحه تويف
 . حافل عظيم مبشهد, هبا عليه وصلي, عاما   96 انهز عمر عن منودبس
 يلههه أو عزميته يثن مل الذي الشديد املرض من وفاته قبيل اليت السنوات خالل عاىن قد
 .واسعة رمحة هللا فرمحه والتجويد القراءات وعلم القرآن خدمة مواصلة عن

 : مطالبان وفيه, ابملنظومة التعريف:  الثاين املبحث
 : ابملنظومة التعريف:  األول املطلب

 .مؤلفها مساها كذا. القرآنية الكلمات جتخْويد يف السَّْمن وِديَّة التُّْحفخة: امسها
 تكن ومل, منثور منت على يعتمد فلم, استقالال انظمها نظمها .التجويد علم:  موضوعها

 .لغريها اختصار
 بدأها, أبواب إىل وقسمها. بيتا( 237)  يف منظومته الناظم نظم:  فيه الناظم منهج

 مث, وأصحابه  حممد على والصالة احلمدلة ذكر مث أبيه واسم امسه فيها ذكر مبقدمة
 اللحن معىن ابب - التجويد ابب:  األبواب فيها سرد مث. وماهيته, التجويد حكم بني

 ابب - األصلية واحلركات احلروف َمارج - والبسملة االستعاذة ابب - وأقسامه
 - الصفات تقسيم ابب - املشهورة الالزمة احلروف صفات ابب - احلروف ألقاب

 ابب - والتفخيم الرتقيق ابب - العارضة احلروف صفات ابب - احلروف تقسيم ابب
 ابب - واملتباعدان واملتقارابن واملتجانسان املتماثالن ابب - والتحسني التحذير
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 - الساكنة امليم ابب - والتنوين الساكنة لنونا ابب - اإلدغام تقسيم ابب - اإلدغام
 - املدود مراتب ابب - املد أحكام ابب - املد أقسام ابب - السواكن الالمات ابب
 - الكناية هاء ابب - املد نوعي يف حفص حتديد ابب - املنفردة العوارض وجوه ابب
 قطوعامل ابب - واإلثبات احلذف ابب - الكلم أواخر على الوقف كيفية ابب

 االختياري الوقف ابب - الوقف تقسيم ابب - املفتوحة التاءات ابب - واملوصول
 -حلفص يراعى ما ابب - الوصل هبمزة االبتداء كيفية ابب - والسكت والقطع
 .اخلامتة

, عاصم عن حفص رواية مع يتوافق ما التجويد أحكام تناوله يف الناظم اعتمد وقد
, وخالتَّحسني التَّحذير ابب, التجويد ألبواب أضافف, التجويد أبواب ذكر يف وتوسع
 احلذف وابب, املخد ِ  نوعي يف حفص حتديد وابب, املنفردة العوارض وجوه وابب

, املخارج عدد يف العلماء خالف مثال فذكر املسائل بعض ذكر يف توسع وكذا, واإلثبات
 التاءات يف خلالفا وذكر املدود مقادير ذكر يف وكذا, والغنة القلقلة مراتب وذكر

 .املفتوحة
 َمارج عدد أن كرتجيحه, املسائل بعض يف لرتجيحاته الناظم بذكر متيزت أّنا كما

 .الوضع يف اآلخر أحدمها يسبق مل واحلروف احلركات أبن وترجيحه, عشر سبعة احلروف
 احلروف ألقاب وابب, بيتا عشر مثانية يف األصلية واحلركات احلروف َمارج ابب تناول

 .أبيات ستة يف
 : العلمية املنظومة قيمة:  الثاين املطلب

 اللئ منها, التحفة منظومة غري التجويد علم يف عديدة منظومات السمنودي للشيخ  
 .القرآن جتويد يف البيان
 : منها أبمور التحفة نظم ويتميز
 .ووضوحها ألفاظه سهولته -1
 يف ترد مل, األداء يف مراعاته ينبغي وما, التجويد أبواب من لكثري مشوله -2

 .والتحفة كاجلزرية العلم هذا أهل عند املشتهرة التجويد منظومات
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 . يعتمده ما وترجيحه, اخلالف مسائل لبعض الناظم إشارة -3
 أبواب يف عادة ي ذكر ال مما, القارئ حيتاجها اليت املسائل لبعض الناظم تنبيه -4

 .التجويد
 منت من احلروف وألقاب األصلية كاتواحلر  احلروف َمارج ابب شرح:  الثاين القسم

 .السمنودية
 األْصِليَّةِ  وخاحلخرخكخاتِ  احل ر وفِ  َمخخارِج  

:  يقال. الدخول نقيض:  واخل روج, َمخخارِج: ومجعه, خرج مصدر:  لغة ابملخرج املقصود
 1.اخل ر وجِ  موضعخ  واملخْخرخج  , وَمخْرخجا   خ ر وجا   خيخْر ج   خخرخجخ 

 حيث غريه عن ومتييزه وظهوره احلرف خروج موضع: والصرفِ يني ر اءالق   عند واملخْخرخج
 2.عنده الصوت ينقطع

 وخاْلفخاء   الرَّاء   احلْخاء  : "  فارس ابن قال .واجلانب واحلد   , والطرف , احلافة:  لغة واحلخْرف
ثخة   , الشَّْيِء, حخدُّ : أ ص ول   ثخالخ   3.هـ.أ" .الشَّْيءِ  وختـخْقِدير   وخاْلع د ول 

 أو واللغة,, والكلمة, املاء مسيل:  منها عد ة معين به ويراد( احلرف) لفظ ويطلق
 ألّنا ابحلرف؛ اهلجاء حرف تسمية ووجه. التهجي حروف واحد والشك, ,اللهجة
 4.الكلمة أطراف

 وتسمى. 5حرفا وعشرون تسعة وعددها اهلجاء, حروف:  هنا ابحلروف واملقصود
 .العربية وحروف, املعجم وحروف, مباين حروف

                                 
 (ج.ر.خ) مادة( 1/309: )للجوهري العربية وصحاح اللغة اتج الصحاح: انظر 1

, 57ص: زاده كربى لطاش اجلزرية املقدمة وشرح, 75ص: للخابوري التجويد علم يف النضيد الدر: انظر 2
:  اللسان ورايضة, 71ص: القاري علي ملال الفكرية واملنح(, 2/382: )القراءات لفنون اإلشارات ولطائف

 .19ص

 (ف.ر.ح) مادة( 2/42: )فارس البن اللغة مقاييس معجم انظر 33

 ( ف.ر.ح) مادة( 1342/ 4: ) الصحاح: انظر 4

 ( 1/330: )املقتضب:  انظر. واحدا حرف واهلمزة األلف فجعل حرفا؛ وعشرين مثاين املربد وجعلها 5
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 مث حمركة وصل مهزة بعد مشددا   أو ساكنا   به ينطق احلروف من حرف أي َمرج وملعرفة
 .1َمرجه فهو ابحلرف الصوت انقطع فحيثما صوته إىل ي صغى

 اشتمل كاحللق ؛ فأكثر واحد َمرج على منها الواحد اشتمل ما هي:  عامة إما واملخارج
 [.وأقصاه,  ووسطه, أدانه] َمارج ثالثة على
 حرف منه خيرج وقد فقط, واحد َمرج على منها الواحد اشتمل ما فهي:  خاصة وإما

 2.ذلك من أكثر وال ثالثة أو حرفان أو واحد
 املخارج هذه وتقييد, فيه غريه معه جيتمع ال به خاص َمرج حرف لكل هل واختلف

 على بصفاهتما؟ ويتمايزا حرف من أكثر فيه جيتمع املخرج أن أم 3التقريب, وجه على
 : قولني
 احلاجب ابن القول هبذا قال وممن. غريه عن مييزه َمرجا حرف لكل أن: األول القول
 .واملارغيين واملرعشي شامة وأبو

 قال وممن. صفاهتا وختتلف, واحد َمرج من تكون احلروف من هناك أن: الثاين القول
 4.اريق علي واملال اجلزري وابن طالب أيب بن مكي القول هبذا

 :  ابحلركات املقصود
 إىل مكان   من اجلسم انِْتقخال وهي, السكون ضد: اللغة يف واحلخرخكخة, حخرخكخة مجع احلركات

 . سكونه عن أخرجه أو, حركة ذا جعله:  الشَّيء حرَّك:  يقال. آخر مكان  

                                 
: للحصري الكرمي القرآن قراءة وأحكام, 123ص: عشيللمر  املقل وجهد, 74ص: الفكرية املنح: انظر 1

 .49ص

 .76ص:  النضيد الدر: انظر 2

(, 3/571: )والنشر, 76ص:  النضيد والدر, 157ص: اللوامع والدر( , 1/63) القارئ هداية: انظر 3
 .744ص: شامة أليب املعاين وإبراز, 8ص: ايلوشة البن املقدمة اجلزرية شرح يف املفهمة والفوائد

: الفكرية واملنح, 78ص: النضيد والدر(, 3/250: )احلاجب ابن شافية وشرح, 155ص: الرعاية: انظر 4
 .157 ص: للمارغيين انفع مقرأ أصل يف اللوامع الدرر على الطوالع والنجوم 121ص: املقل وجهد, 76ص
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 , والكسر والفْتح الضم   وهي , للصوت عارضة كيفي ة:  الصوت علم يف واحلرخكة
 1.السُّكون ابخلهاوي ق
 : أمور ثالثة املبارك النظم هذا شرح يف الشروع قبل عليه التنبيه ينبغي ومما

 اإلمام قال. واملشافهة التلقي وأدائه الكرمي القرآن قراءة تعلم يف األصل أن: األول األمر
 نَّة  س   ابلدراية, امل ْختصني ابإلمامة, املشهورين القرآن أهل على القرآن عرض  : » الداين

 والتصدُّر اإلقراء أراد ملن ب دَّ  وال عنها, رغبة   ترك ها أحدا   يسع   ال اليت السُّنن من
 2.هـ.أ«منها

 علم أ فرد ملا مث واللغة النحو علماء عند كان املخارج ابب تناول أصل: الثاين األمر
 هذا تعلمو , العرب بلغة نزل عريب الكرمي القرآن ألن الالزمة؛ أبوابه من كان التجويد

 قد القرآن جتويد» :املخْرعشي   قال. الزلل من وحفظه األداء لضبط إليه ي صار ميزان العلم
صِ ل ه  هي املشافهة   بل العلم, هذا مسائل معرفة دون امل جوِ د الشيخ مبشافهة  الطالب   حي 
 ة,ابملشافه األخذ   يسه ل   -التجويد علم يعين– العلم بذلك لكخنْ  حتصيله, يف العمدة  
 يف به صرَّح كما والتحريف الشك ِ  طخراين عن املأخوذ   به وي صان   املهارة   به ويزيد

  3.هـ.أ«الرعاية
 هو, املخارج ابب يف االختالف ظاهرها مذاهب من ورد ما كل بل جل  : الثالث األمر

 وذكرها العلماء فيها اختلف اليت واملسائل. واألداء التطبيق يف له أثر ال صوري اختالف
 ترتيب – احلروف َمارج عدد: ]  هي هلا أشار أو, منظومته يف -هللا رمحه– الناظم

 [. واحد َمرج يف تشرتك اليت احلروف
 :  فقال احلروف َمارج عدد يف األئمة مذاهب على ابلكالم الناظم بدأ

                                 
 (ك.ر.ح) مادة( 1579/ 4: )والصحاح(, 2/45: ) اللغة مقاييس معجم:  انظر 1

 .37ص: اخلاقانية لقصيدةا شرح 2

 .110ص: املقل جهد 3
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وخاجلِْْرِمىُّ  1ق ْطر ب  
وخاْلم بـخر ِد   2

د   وخاْبن   3 ِزايخ
 (يخد  ) 5ِكيسخانخ  وخاْبن   4

 يف 6كيسان وابن زايد وابن واملربد واجلرمي قطرب مذهب البيت هذا يف الناظم ذكر
 يف الياء إذ( يد: )  بقوله لذلك وأشار, َمرجا عشر أربعة أبّنا احلروف َمارج عدد

 فمجموعهما( 4) أربعة للعدد رمز والدال( , 10) عشرة للعدد رمز 7اجلم ل حساب
 . عشر أربعة

                                 
 على غلب حىت ق ْطر ب بلقب اشتهر, البصري اللغوي النحوي علي أبو أمحد, بن املستنري بن حممد: هو 1

 النحاة أنباه على الرواة إنباه: انظر(. هـ206) سنة بغداد يف تويف. البصرة يف والنحو اللغة أئمة أحدخ . امسه
 313 ـ 4/312 خلكان البن األعيان اتووفي ,3/219 للقفطي

 ابللغة عاملا فقيها كان, التصانيف صاحب, النحوي البصري اجلرمي عمر أبو إسحاق بن صاحل: هو 2
 (. 127/ 4: )األعيان وفيات: انظر(. هـ225) سنة تويف. والنحو

 إمام, التصانيف صاحب ,ابملربد املعروف األزدي, الثماىل العباس أبو األكرب عبد بن يزيد بن حممد: هو 3
 (313/ 4: )األعيان وفيات: انظر(. هـ285) سنة تويف .واألخبار األدب أئمة وأحد زمنه, يف ببغداد العربية

4  

هو: حممد بن أمحد بن إبراهيم بن كيسان أبو احلسن النحوي, كان حافظا  مذهب الكوفيني والبصريني ألنه  5
 (.213/ 2هـ(. انظر: إنباه الرواة: )320أخذ العلم من املربد وثعلب. تويف سنة )

 احلاجب ابن شافية وشرح, 243ص: والرعاية, 104ص: للداين والتجويد اإلتقان يف التحديد: انظر 6
 لفنون اإلشارات ولطائف, 159 ص: الطوالع والنجوم, 75ص: الفكرية واملنح(, 254/ 3: )لالسرتابذي

(, 1/63: )البارئ كالم جتويد إىل القارئ وهداية, 122ص :املقل وجهد(, 392/ 2: )للقسطالين القراءات
 مناقشة إىل قدوري غامن الدكتور ذهب وقد. 28ص: ايلوشه حملمد, املقدمة اجلزرية شرح يف املفهمة والفوائد

 . 154ص: قدوري للدكتور التجويد علماء عند الصوتية الدراسات: انظر. له ن سب ملن القول هذا نسبة

ـل حساب 7  جدول وفق يقابله الذي للعدد احلسابية القيمة اهلجائي احلرف أيخذ حسابية طريقة:  اجل م 
 احلروف بني املقابلة وطريقة(,  ضظغ ثخذ قرشت سعفص كلمن حطي هوز أجبد)  هو احلروف وترتيب, معلوم

, 8=ح, 7=ز, 6=و, 5=هـ, 4=د, 3=ج, 2=ب, 1=أ: هي املشارقة عند اجلم ل حساب يف واألرقام
, 100=ق, 90=ص, 80=ف, 70=ع, 60=س, 50=ن, 40=م, 30=ل, 20=ك, 10=ي ,9=ط
, 900=ظ, 800=ض, 700=ذ, 600=خ, 500=ث, 400=ت, 300=ش, 200=ر

 ".ل.م.ج" مادة(. 136/ 1: )الوسيط املعجم: انظر. املغاربة عند قليال وختتلف. 1000=غ
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 والراء والنون الالم َمرج وجعلوا , املخارج بني حروفه ووزعوا ,اجلوف َمرج فأسقطوا
 والشفتان واللسان احللق:  هي عامة َمارج أربعة عندهم فاملخارج , واحدا َمرجا

 ويف َمرجان, الشفتني ويف َمارج, مثانية اللسان ويف َمارج, ثالثة احللق ففي واخليشوم؛
 .واحد اخليشوم

 : الناظم قال
وخالشَّاِطيب 

وخِسيبـخوخْيهِ  1
بـَّهخا) وخعخد  ( وخيْ ) 2  اْلم ْعتخمخدْ  وخْهوخ  3اخْلخِليل  ( أخحخ

 ستة أبّنا احلروف َمارج عدد يف 4وسيبويه الشاطيب مذهب البيت هذا يف الناظم ذكر
 يف والياء(, 6) ستة للعدد رمز والواو إذ( وي: )بقوله املعين وهو, َمرجا( 16) عشر

 اجلوف, َمرج فأسقطوا. عشر ستة وجمموعهما( , 10) شرةع للعدد رمز اجلم ل حساب
 واللسان احللق وهي عامة, َمارج أربعة عندهم واملخارج, معه ومن قطرب كمذهب
 الشفتني ويف َمارج, عشرة اللسان ويف َمارج, ثالثة احللق ففي واخليشوم, والشفتان
 بري وابن والداين طالب أب بن مكي مذهب القول وهذا  .واحد اخليشوم ويف َمرجان,

  .5أيضا

                                 
 أحد, الضرير األندلسي الرُّعيين الشاطيب أمحد نب خلف بن ِفيـرُّة بن القاسم حممد, أبو أو القاسم, أبو: هو 1

 سنة تويف. العربية يف وتبص ر احلديث, وحفظ وأتقنها, القراءات قرأ األقطار, يف املشهورين الكبار األعالم
 (.4/72: )األعيان وفيات: انظر(. هـ590)

(. هـ180) سنة توىف ,(النحو يف الكتاب) صاحب , النحو إمام, بشر أبو قنرب بن عثمان بن عمرو: هو 2
 (.3/463( , ووفيات األعيان: )2/346الرواة: ) إنباه: انظر

هو: اخلليل بن أمحد بن عبدالرمحن الفراهيدي األزدي, إمام يف اللغة والعربية, من أشهر تصانيفه كتاب  3
 (.1/172(, ووفيات األعيان: )1/377إنباه الرواة: ) هـ(. انظر: 170)العني(. تويف سنة )

 قراءة وأحكام, بعده وما( 1137) رقم البيت التهاين ووجه األماين وحرز(, 433/ 4: )الكتاب: انظر 4
 .51ص: القرآن

, 7ص: لألنصاري اجلزرية املقدمة شرح يف احملكمة والدقائق, 102ص: والتحديد, 144ص: الرعاية: انظر 5
 . 157 ص: انفع اإلمام مقرأ أصل يف اللوامع الدرر علي الطوالع والنجوم
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 إذ( أحبها: )بقوله املعين وهو املخارج عدد أبن 1الفراهيدي اخلليل ملذهب أشار مث
 اثنان للعدد رمز والباء( , 8) مثانية للعدد رمز واحلاء(, 1) واحد للعدد رمز اهلمزة

 سبعة وجمموعهما( 1) واحد للعدد رمز واأللف( 5) مخسة للعدد رمز واهلاء( , 2)
 واخليشوم, والشفتان واللسان واحللق اجلوف:  هي, عامة َمارج مخسة فاملخارج. شرع

 الشفتني ومن عشرة, اللسان ومن ثالثة, احللق ومن واحد, َمرج اجلوف من فيخرج
  .واحد اخليشوم ومن اثنان,
 2.أيضا اجلزري ابن ذهب وإليه(. املعتمد وهو: ) بقوله الناظم رجحه القول وهذا

 له تعلق ال, نظري خالف التقسيمات هذه يف اخلالف أن عليه التنبيه يينبغ ومما
  3.األداء جهة من خالف فال احلروف؛ تلك صوت حبقيقة

 : الناظم قال
 وخاألخْنف   هخكخذخا وخالشَّفختخانِ  اجلْخْوف   اللِ سخان   احلْخْلق   يـخع مُّهخا

 : وهي احلروف عامة منها خترج اليت العامة املخارج البيت هذا يف الناظم عدد
 . 4حمقق َمرج وهو, احللق -1
 .حمقق َمرج وهو, اللسان -2
 .الفم أجزاء من معني جزء على يعتمد ال مقدر عام َمرج اجلوف -3
 .حمقق َمرج وهو, الشفتان -4

                                 
 يف اهلذيل وذكر. 29ص: املفهمة والفوائد, 64ص: اجلزرية املقدمة وشرح(, 526/ 3: )النشر: انظر 1

 ( .1/41: )العني: وانظر. 97ص: َمرجا عشر ستة أّنا مذهبه أن الكامل

/ 2: )للقسطالين اإلشارات ولطائف(, 1137) رقم األماين وحرز(, 4/433: )لسيبويه الكتاب: انظر 2
: انظر. أمحد بن للخيل القول هذا نسبة قدوري غامن الدكتور انقش وقد( 1/64: )القارئ وهداية(, 391

 .155ص:  الصوتية الدراسات

 ( 2/392: )اإلشارات لطائف: انظر 3

 أما. الشفتني أو اللسان أو احللق أجزاء من معني جزء على يعتمد الذي هو: احملقق ابملخرج املقصود 4
 نقطة يف ينتهي وال الشفتني أو اللسان أو احللق أجزاء من معني جزء على يعتمد ال الذي فهو: املقدر املخرج
 . 27ص: املفهمة والفوائد, 60ص: اجلزرية املقدمة شرح: انظر. والنقصان الزايدة يقبل ولذلك حمددة,
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 الغنة صفة منه وخترج: األنف -5
ر   م ْفرخدخة   (لخكْ  نخِرقَّ  ِضفْ ) اْلك لَّ  عخمَّ  وخاْلفخم    م ْشتـخرخكْ  هخِذي وخغخيـْ

 وأيضا والشفتني واألسنان, واللسان, احلنك, فيعم, الفم النطق أعضاء أكثر يعم الفم
 1.احللق

 بعبارة مجعها احلروف من غريها فيه يشاركها ال َمرج هلا حروف إىل احلروف قسم مث
 معها اشرتك وحروف[ ,  ك – ل – ق -ر – ن – ف -ض]  وهي 2(لك نرق ضف)

 .روفاحل ابقي وهي, املخرج يف غريها
 : الناظم قال

 فـخهخا مهخْزخة   أخْقصخاه   ِمنْ  وخاحلْخْلق   م د ود هخا خخرخجختْ  ِمْنه   فخاجلْخْوف  
ه   ِمنْ  وخالغخنْي   فخاحلخاء   وخسخِطهِ  ِمنْ  وخالعخنْي    اخلخاء   مث َّ  أخْدانخ

 عددها أن وهو,  اعتمده الذي املذهب على احلروف َمارج بذكر ابلتفصيل الناظم شرع
 .اجلوف َمرج املخارج هذه فأول. َمرجا عشر سبعة

 املدود حروف منه خترج واحد َمرج وفيه واحللق, الفم خالء:  ابجلوف واملقصود
 :  الثالثة
 (.جاء( )قال: )تعاىل كقوله ؛3األلف -1
 (.جيء( )قيل: )تعاىل كقوله قبلها؛ ما املكسور الياء -2
 يف احلروف هذه ومجعت(. سوء( )يقول: )تعاىل كقوله قبلها؛ ما املضموم الواو -3

 .حمققة وليست, مقدرة َمارج وهي .﴾ ن وِحيهخا ﴿ :كلمة
 (.م د ود هخا: ) الناظم بقول املقصودة وهي

 : قولني على اجلوف َمرج يف اللغة وعلماء القراءة أئمة اختلف وقد 
                                 

 7ص: احملكمة الدقائق: انظر 1

: انظر. واللني اللطف من الرق( نرق)و,املضيف طلب واملقصود الضيافة من أمر( ضف: )الناظم قول 2
 (. ق.ق.ر) مادة( 10/121)و(, ف.ف.ض) مادة( 9/207: )العرب لسان

 .94ص: الرعاية:  انظر. مفتوحا إال أييت ال قبلها ما ألن قبلها؛ ما بفتح األلف أقيد مل 3
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 سبعة احلروف َمارج جعل من وهم, احلروف َمارج من اجلوف َمرج عد  :  األول القول
 .وذكره الناظم ارتضاه الذي املذهب وهو, عشر
 أو َمرجا عشر ستة احلروف َمارج جعل من وهم, اجلوف َمرج أسقط:  الثاين القول
 . َمرجا عشر أربعة

 َمرج أسقط من ألن ؛ واألداء التطبيق يف له مثرة ال نظري املسألة هذه يف واخلالف
 والواو, اللسان وسط والياء,  احللق مبدأها فاأللف, املد حروف مبدأ إىل نظر اجلوف

 1.احلروف هبذه الصوت امتداد إىل نظر اجلوف َمرج أثبت ومن, الشفتان
 ثالثة وفيه, عليها املتفق املخارج من وهو, احللق َمرج, الثاين املخرج الناظم ذكر مث

 :فرعية َمارج
 :بقوله الناظم أشار وإليه. اهلاء اهلمزة:  حرفان منه وخيرج:  احللق أقصى -1

 يرى ال من عند األلف خترج أيضا ومنه(. فـخهخا مهخْزخة   أخْقصخاه   ِمنْ  وخاحلْخْلق  )
 .َمرجا اجلوف

 وخالعخنْي  : )بقوله الناظم أشار وإليه. احلاء العني:  حرفان منه وخيرج:  احللق وسط -2
 (.فخاحلخاء   وخسخِطهِ  ِمنْ 

 وخالغخنْي  : )بقوله الناظم أشار وإليه 2.اخلاء الغني:  حرفان منه وخيرج:  احللق أدىن -3
ه   ِمنْ   (.اخلخاء   مث َّ  أخْدانخ

 يف مرتبة احللق حروف أن إىل إشار فيه( مث)و ابلفاء احللق حروف بني الناظم وعخْطف
 سيبويه مذهب وهذا, 3اخلاء تليها والغني, احلاء تليها والعني, اهلاء مث أوال فاهلمزة املخرج

 .جين وابن

                                 
: الفكرية واملنح(, 5/2584: )للجعربي املعاين وكنز, 80ص: النضيد والدر, 45ص: اللغة مجهرة: انظر 1

 .20ص:  اللسان ورايضة, 69ص: اجلزرية املقدمة وشرح, 78ص

, 76ص: الفكرية واملنح, 80ص: الطحان البن وصفاهتا احلروف وَمارج, 102ص: التحديد: انظر 2
 .30ص: املفهمة والفوائد

 .21ص: اللسان رايضة: انظر 3
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  1.الرتتيب يف بينها فرق ال واحدة مرتبة على احلروف هذه أن إىل األخفش وذهب
  2.واألداء التطبيق يف له مثرة ال املسألة هذه يف واخلالف

 : الناظم قال
 الكخاف   يخِليهِ  حي خاِذيهِ  مخا مخعْ  القخاف   اللِ سخانِ  أخْقصخى ِمنْ  وخجخاءخ 

 :  َمارج عشرة وفيه, اللسان َمارج ذكر يف الناظم شرع
 . القاف َمرج:  األعلى احلنك من فوقه وما احللق يلي مما اناللس أقصى -1
 َمرج:  األعلى احلنك من يليه وما القاف َمرج من أسفل اللسان أقصى -2

 3.الكاف
, األعلى احلنك من اللسان أقصى ويلي حياذي ما أي( حي خاِذيهِ  مخا: ) الناظم وقول

 .القاف َمرج على عائد( يخِليهِ : ) قوله يف والضمري
 : الناظم لقا

 اْنضخبخطْ  بـخْعد   حخافخِتهِ  ِمنْ  وخالضَّاد   وخسخطْ  ِمنْ  فـخيخاء   فخالشِ ني   وخاجلِيم  
ثـ رْ  الي ْسرخى ِمنْ  أخْضرخاس   ع لوِ  مخعْ  ه مخا مي ْىنخ  ِمنْ  وخقخلَّ  كخ  نخدخرْ  وخِمنـْ
 غري والياء والشني اجليم َمرج:  األعلى احلنك وسط وبني بينه اللسان وسط -1

يَّ   اجلوف يرى ال من أما, اجلوف املدية الياء َمرج أن يرى من عند ةاملدِ 

                                 
 .122ص: املقل جهد انظر 1

: والنشر, 80ص: الفكرية واملنح(, 3/251: )احلاجب ابن افيةش وشرح, 155ص: الرعاية: انظر 2
 ورايضة, 31ص: املفهمة والفوائد, 128ص: املقل وجهد(, 2/393: )اإلشارات ولطائف(, 3/529)

 .21ص:  اللسان

 وإبراز, 79ص: الفكرية واملنح, 82ص: النضيد والدر, 171ص: والرعاية, 102ص: التحديد: انظر 3
, 76ص: اجلزرية املقدمة وشرح, 129ص: املقل وجهد(, 528/ 3: )والنشر, 746ص :شامة أليب املعاين

 .21ص:  اللسان ورايضة
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 وتليها ابجليم فابتدأ الناظم ورتبها. عامة للياء َمرج اللسان فوسط َمرجا
 2.والياء اجليم وتليها الشني:  وقيل, 1الياء تليها مث الشني

 وصف كما– كثرة على اليسرى العليا األضراس من يليه ما مع اللسان حافة -2
  3.الضاد َمرج: ندرة على ومنهما, قلة على اليمىن ومن, -الناظم

: قوله يف ذكره سبق الذي اللسان على عائد( حخافخِتهِ  ِمنْ : )الناظم قول يف والضمري
. وع ِرف املخرج هذا حقق أي( اْنضخبخطْ : )وقوله(, اللِ سخانِ  أخْقصخى ِمنْ  وخجخاءخ )

   4.وحفظه الشَّْيءِ  ل ز وم  : والضبط
 : الناظم قال

هخا وخالالم    الضَّاِحكِ  حخىتَّ  6الضَّاِحكِ  5لِثخةِ  مخعْ  ح ِكي أل ْخرخاهخا أخْدانخ
ه   طخرخفْ  ِمنْ  ن ون   حتخْت   ضخاد   ِبعخْكسِ   احْنخرخفْ  الظَّْهرِ  ِلم ْدخخلِ  رخا دخاانخ

 ما وبني بينها وما طرفه منتهى إىل الضاد َمرج بعيد أدانها من اللسان حافة -1
: الناظم قول يف والضمري. الالم َمرج:  الضاحك فويق مما اللثة يليها

هخا)  ِمنْ : )قوله يف ذكرها سبق اليت اللسان حافة إىل راجع( أل ْخرخاهخا أخْدانخ
 اليمىن احلافة من الالم خروج أن إىل( ضخاد   ِبعخْكسِ : )بقوله وأشار(, حخافخِتهِ 
 7.أسهل ليسرا اجلهة من خروجها اليت الضاد عكس وأسهل أمكن

                                 
 .22ص: اللسان رايضة: انظر 1

 ولطائف, 9ص: احملكمة والدقائق(, 3/252: )احلاجب ابن وشافية, 45ص:اللغة مجهرة: انظر 2
 .22ص:  اللسان ورايضة, 32ص: مةاملفه والفوائد, 161ص: الطوالع والنجوم(, 2/396: )اإلشارات

 .السابقة املراجع: انظر 3

 (ط.ب.ض) مادة( 7/340: ) العرب لسان: انظر 4

: املفهمة والفوائد, 79ص: اجلزرية املقدمة وشرح, 86ص: الفكرية املنح: انظر. األسنان منبت: هي اللُّثخة 5
 .34ص

, 85ص: الفكرية املنح: انظر. أسفل من ثنانا,  فوق من اثنان, األنياب تلي أضراس أربعة: هي الضاحك 6
 .79ص: اجلزرية املقدمة وشرح, 118ص: املقل وجهد

 .22ص: اللسان ورايضة, 78ص: اجلزرية املقدمة شرح: انظر 7
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 الالم أسفل العليني الثنيتني فويق األعلى احلنك من حياذيه ما مع اللسان طرف -2
 َمرج من أقرب فمخرجها املظهرة, والساكنة املتحركة النون َمرج:  قليال
 .الالم

 1قليال الالم َمرج بعد: أي( طخرخفْ  ِمنْ  ن ون   حتخْت  : )بقوله النون ملخرج الناظم وأشار
 : وَمرجها

 َمرج قرب العليني الثنيتني فويق األعلى احلنك من حياذيه ما مع اللسان فطر  -3
 .الراء َمرج: األعلى احلنك من يليه وما النون

ه  : )بقوله الراء ملخرج الناظم وأشار : وقوله, النون على عائد والضمري(, رخا دخاانخ
 . النون من ناللسا لظهر أدخل الراء َمرج ألن ؛(احْنخرخفْ  الظَّْهرِ  ِلم ْدخخلِ )

 والراء والنون الالم َمرج أن إىل ذهب َمرجا عشر أربعة احلروف َمارج جعل ومن
 3.واألداء التطبيق يف له مثرة ال اخلالف وهذا 2,واحدا َمرجا

 : الناظم قال
 ز ِكنْ  أ ص وهِلخا ِمنْ  الثَـّنخاايخ  ع ْليخا وخِمنْ  ِمْنه   فـختخا فخالدَّال   وخالطَّاء  

 احلنك جهة إىل مصعدا   العليا 4الثنااي أصول من يقابله ما مع اللسان فطر  من خيرج أي
 .فوق املثناة فالتاء املهملتان فالدال الطاء منه وخيرج األعلى

                                 
 .37ص: املفهمة الفوائد: انظر 1

: والنشر, 83ص: الفكرية واملنح, 103ص: والتحديد, 188ص: والرعاية, 46ص: اللغة مجهرة: انظر 2
 .130ص: املقل وجهد(, 2/398: )اإلشارات ولطائف(, 3/532)

 ورايضة, 162ص: والطوالع والنجوم, 80ص: اجلزرية املقدمة وشرح, 132ص: املقل جهد: انظر 3
 .23ص:  اللسان

: انظر. السفلي الفك يف واثنان, العلوي الفك يف اثنان, الفم مقدمة يف أسنان أربعة:  وهي ثنيِ ة مجع الثنااي 4
 .79ص: اجلزرية املقدمة رحش
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 ِمنْ : )قوله يف ذكره سبق الذي اللسان طرف على يعود( منه: )الناظم قول يف والضمري
ه   أخْعلخمخه  : وأخزْكخنخه زخكن ا اخلخربخ  كخنخ زخ : يقال, وع لم ف هم أي( ز ِكن: )قوله ومعىن(, طخرخفْ   ِإايَّ

 1.وأخفْـهخمخه  
  2.التاء وتليهما الدال تليها فالطاء الرتتيب؛ ابلفاء العطف من الناظم وغاية

 : الناظم قال
لخى فـخزخاي   فخالسِ ني   وخالصَّاد    السُّْفلخى فـ وخْيقخ  م صخاِحب ا ِمْنه   تـ تـْ

 الثنااي وفـ وخيق أيضا اللسان طرف من وهو والزاي سنيوال الصاد َمرج الناظم بني
 .السفلى

 .3الزاي وتليها السني تليها الصاد وخترج
 ِمنْ : )قوله يف ذكره سبق الذي اللسان طرف على يعود( منه: )الناظم قول يف والضمري

 (.طخرخفْ 
 : الناظم قال

 أختختْ  ع ليخاهخا افِ أخْطرخ  وخِمنْ  ِمْنه   خخرخجختْ  فـخثخاء   فخالذَّال   وخالظَّاء  
 اللسان طرف بني من وهو املثلثة فالثاء املعجمة فالذال املشالة الظاء َمرج الناظم بني

 .4الثاء وتليها الذال تليها أوال الظاء وخترج. العليني الثنيتني وأطراف
 ِمنْ : )قوله يف ذكره سبق الذي اللسان طرف على يعود( منه: )الناظم قول يف والضمري

 . املقصود توضح الشهرة لكن ذكرها بعد وإن وهي, للثنااي( ع ليخاهخا: )قوله ويف(, طخرخفْ 
 : الناظم قال

 أخْثِبتِ  وخاو ا مث َّ  فخِميم ا وخالبخا الشَّفخةِ  س ْفلخى بخْطنِ  مخعْ  هِبخا وخالفخا

                                 
 "ن.ك.ز" مادة( 13/198: )منظور البن العرب لسان: انظر 1

 .23ص: اللسان رايضة: انظر 2

 والفوائد, 9ص: احملكمة والدقائق(, 3/532: )والنشر, 88ص: الفكرية واملنح, 204ص: الرعاية: انظر 3
 .23ص: اللسان ورايضة, 38ص: املفهمة

 .السابقة املراجع: انظر 4
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 وخاْلِميمِ  م ْطلخق ا ن ون   غ نَّة   اخْلخْيش ومِ  وخِمنخ  ِللشَّفختـخنْيِ 
 :َمرجان وفيهما: الشفتـخنْي  َمرج على ظمالنا تكلم

 .الفاء َمرج العليا, الثنااي وأطراف السفلى الشفة ابطن  -1
 وخِمنْ : )بقوله ذكرها اليت العليا الثنااي أطراف على يعود( هبا: )الناظم قول يف والضمري

 (.ع ليخاهخا أخْطرخافِ 
 غري الواو وتليهما امليم تليها أوال املوحدة الباء منه وخيرج الشفتان بني مما -2

 الشفتان وانطباق. َمرجا اجلوف يرى ال من عند أيضا املدية والواو, املدية
 منه أشد ابمليم النطق وعند. ابمليم النطق عند منه أشد ابلباء النطق عند
 .ابلواو النطق عند

 1.الرتتيب يف وامليم الباء عن الواو فأخر طالب أيب بن مكي الناظم وتبع
 وهي, وامليم النون غنة الغنة؛ منه وخيرج, اخليشوم َمرج على مالناظ تكلم مث

 2.احلكم ابختالف زمنها وخيتلف أوضاعهما بكل هلما مصاحبة
 كانتا سواء وامليم للنون الزمة صفة الغنة صوت أن إىل( م ْطلخق ا: )بقوله الناظم وأشار

 3.َمفاتني أو مدغمتني أو مظهرتني ساكنتني أو متحركتني
 .الفم داخل إىل املنجذب األنف خرق هو:  واخليشوم

 للسان عمل ال, وامليم تنوينا   ولو النون جسم يف مركب أغن صوت  هي:  والغنة
  4.فيها

                                 
, 136ص: املقل وجهد, 82: النضيد والدر, 83ص: وصفاهتا احلروف َمارج,  235ص: الرعاية: انظر 1

 .24ص:  اللسان ورايضة

, 85ص: اجلزرية املقدمة وشرح(, 534/ 3: )والنشر, 93ص: الفكرية واملنح, 109ص: التحديد: انظر 2
 .137ص: املقل وجهد

 (1/177: )رئالقا وهداية, 40ص: املفهمة الفوائد: انظر 3

 .746ص: املعاين وإبراز و, 40ص: املفهمة والفوائد, 46ص: اللغة مجهرة: انظر 4



 

 
2756 

 وامليم النون يف ابقية الغنة هل يف األداء وأهل القراءة علماء اختلف وقد
 : قولني على ال؟ أم إظهارها حال والساكنتني, املتحركتني

 الذي وهو, 2مقدارها اختلف وإن, 1مطلقا والنون امليم يف الغنة بقاء : األول القول
 .الداين مذهب وهو, 3الناظم ذكره

. ساكنتني أم متحركتني أكانتا سواء وامليم النون إظهار مع غنة ال:  الثاين القول
 قال فمن. لفظي الفريقني بني اخلالف: " املرصفي قال. الشاطيب ذهب وإليه

 فقد املخفف واملتحرك املظهر الساكن يف أي األخريتني املرتبتني يف الغنة بسقوط
 فيهما ببقائها قال ومن. عنده موجود أصلها أن ينايف ال وهذا, كماهلا سقوط أراد
 ولو للنون الزمة صفة الغنة كون إىل ونظر. كماهلا بقاء ال فقط اصلها بقاء أراد فقد

 4.هـ.أ".مطلقا   وامليم تنوينا  
 5.ابحلروف أ حلقت فلذا, مبخرج الصفات بني من ختصتا صفة والغنة

 : الناظم قال
 ع ِرفْ  َمخخارِج   يف  كخاْليخا وخاْلكخْسر   كخاألخِلفْ  وخفـخْتح   كخالوخاوِ  وخالضَّمُّ 
 أخْوىلخ  أخْصل   وخاْلك لُّ  ذخا عخْكس   أخوْ  أخْصال جخاءتْ  ِلْلح ر وفِ  وخِهيخ 

 والكسر, كاأللف والفتح, كالواو فالضم, كاتاحلر  عن البيتني هذين يف الناظم تكلم
 إن والكسر, ألف ا كان امتد إن والفتح واو ا, كان امتد إن الضم صوت ألن كالياء؛

 . ايء   كان امتد

                                 
 .ترسم وال تنطق ساكنة نون ألنه, التنوين هبما ويلحق 1

 ويف, املظهر الساكن يف منها أكمل املخفى الساكن ويف, املتحرك يف منها أكمل املظهر الساكن يف فالغنة 2
: احملكمة الدقائق: انظر. املشدد املدغم يف أكمل هي مث املخفى الساكن يف هامن أكمل املدغم الساكن

 (.1/178: )القارئ وهداية, 172ص: الطوالع والنجوم, 27ص

 .املخفى مث, املدغم مث املشدد يف أوهلا ثالثة؛ الغنة مراتب جعل, 29ص: اللسان رايضة يف 3

 (.177/ 1: )القارئ هداية 4

 .173ص: عالطوال النجوم: انظر 5
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 : أقوال على لآلخر أصل هو من يف اخلالف إىل أشار مث
 بعكس, للحركة حمتاجة غري بنفسها تقوم ألّنا للحركات؛ أصل احلروف أن -1

 جين وابن واخلليل سيبويه مذهب وهو بنفسها تقوم ال اليت احلركات
 .اجلزري ابن وتبعهم

 .احلرف منها تولد أشبعت إذا ألّنا للحروف؛ أصل احلركات أن -2
, والعرض كاجلسم معا استعمال بل, اآلخر أحدمها يسبق فلم, أصل كل أن -3

 1(.أوىل: )بقوله الناظم القول هذا ورجح. طالب أيب بن مكي مذهب وهو
 .له مثرة ال اخلالف وهذا

 
  احلروف ألقاب

 امسه غري اسم من الشيء على يطلق ما وهو, النـخْبز اللغة يف به يراد: لقب مجع ألقاب
 .منها خترج اليت املواضع أمساء من مشتقة احلروف وألقاب 2.احلقيقي

 وفاحلر  وألقاب. العني كتابه يف أمحد بن اخلليل واستعملها األلقاب هذه وضع من أول
 3.التجويد أهل عند املشهور على عشرة

 : الناظم قال

ا انـْتخمختْ  اجلخوفِ  إىل املخد ِ  وخأخْحر ف    ن ِسبختْ  اهلخوخاءِ  إىل وخهخكخذخ
 وتلقب. اجلوف من خلروجها اجلوفية؛ ابحلروف تلقب الثالثة املد حروف أن الناظم ذكر
 .ابهلوائية أيضا
 : الناظم قال

ْويَّةْ  مخع ا وخالكخاف   وخالقخاف   حخْلِقيَّةْ  تْ أختخ  احلخْلقِ  وخأخْحر ف    هلخ
                                 

, 101 -98ص: والرعاية( , بعدها وما -323/ 2: )جين البن واخلصاص(, 4/441: )الكتاب: انظر 1
 (388/ 2: )اإلشارات ولطائف,273ص: شامة أليب املعاين وإبراز, 78ص:  النضيد والدر

 (ب.ق.ل) مادة( 1/743: )العرب لسان:  انظر 2

 .73ص:  القرآن ةقراء وأحكام(, 78/ 1: )القارئ هداية:  انظر 3
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 – احلاء – العني – اهلاء – اهلمزة: ] وهي احللق من خترج اليت حروف أن الناظم ذكر
 .احللق من خلروجها احللقية؛ ابحلروف تلقب 1[اخلاء – الغني
 على شرفةامل اللحمة وهي اللهاة, إىل نسبة   ابللهوية؛ فتلقبان والكاف القاف وأما

 2.احللق
 : الناظم قال

ء   وخالشِ ني   وخاجلِيم    ثـخبختْ  كخمخا شخْجرِيَّة   ضخاِدهخا مخعْ  ل قِ بختْ  وخايخ
 الشَّْجرِية؛ ابحلروف تلقب والضاد 3املدي ِة غري والياء والشني اجليم حروف أن الناظم ذكر

 . األعلى نكاحل من يقابله وما اللسان وسط بني ما وهو الفم, شخْجر من خلروجها
 : قولني على الشَّْجرِية احلروف عدد يف واختلف

 .الناظم ذكره كما[ الضاد – الياء – الشني – اجليم]  أحرف أربعة أّنا:  األول القول
 من ومنهم[ الياء – الشني – اجليم]  جعلها من منهم, أحرف ثالثة أّنا:  الثاين القول
  4[.الضاد - الشني - اجليم] جعلها

 : لناظما قال
 ِنْطِعيَّةْ  وخاتخ  وخالدَّال   وخالطَّاء   ذخلِقيَّةْ  وخرخا وخالنُّون   وخالالم  

 ذلق من خلروجها الذ ل ِقْية؛ ابحلروف تلقب والراء والنون الالم حروف أن الناظم ذكر
 .طرفه وهو اللسان

 احلنك غار عنط َمرجها جملاورة الِنْطِعيَّة؛ ابحلروف تلقب والتاء والدال الطاء حروف وأن
 .سقفه وهو األعلى

 : الناظم قال
ال   وخالظَّاء   أخْسِليَّةْ  ق لْ  الصَِّفريِ  وخأخْحر ف    لِْثوِيَّةْ  وخاثخ  والذخ

                                 
 (78/ 1: )القارئ هداية: انظر. اجلوف َمرج يسقط من عند األلف هلا ويضاف 1

 .74ص:  القرآن قراءة وأحكام(, 1/88: )القارئ هداية, 178ص: الطوالع النجوم: انظر 2

  .السابقة املراجع: انظر. اجلوف َمرج يسقط من عند املِديخة الياء هلا ويضاف 3

 .السابقة املراجع: انظر 4
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 ابحلروف تلقب[ الزاي– السني– الصاد]  وهي الصفري حروف أن الناظم ذكر 
 .طرفه أي اللسان أسلة من خلروجها األخْسِليَّة؛

 .اللثة قرب من خلروجها الِلْثوِيَّة؛ ابحلروف تلقب الثاءو  والذال الظاء حروف وأن
 : الناظم قال

 أختختْ  عخْشرة   فخِتْلكخ  شخْفوِية   مس ِ يختْ  وخوخاو   ابخ  وخِميم   وخالفخا
ْفِهيَّة؛ أو الشخْفوِيَّة ابحلروف تلقب والواو والباء وامليم الفاء حروف أن الناظم ذكر   الشخ

 1.اابطنهم أو الشفتني خلروجها
 : اخلامتة

 :والتوصيات النتائج أهم وفيها
 : النتائج: أوال  
 التجويد وعلم,  القراءات علم يف تعاىل هللا رمحة السمنودي اإلمام مكانة -1

 .خاصة
 هلا ليس ذلك ومع, القرآنية الكلمات جتويد يف السمنودية التحفة منظومة قيمة -2

 .مدون شرح
 : التوصيات: اثنيا  
 حبفظ واالعتناء, العصر هذا يف القراءات علماء ومنظومات فاتمبؤل لالهتمام احلاجة

 .ترامجهم وتدوين,  أسانيدهم
 
 
 
 
 

                                 
 .السابقة املراجع: انظر. اجلوف َمرج يسقط من عند املِديخة الواو هلا ويضاف 1
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 : املراجع
, عوض عطوة إبراهيم: حتقيق, املقدسي شامة أليب, األماين حرز من املعاين إبراز -1

  ت.ب مصر, العلمية الكتب دار
 دار, طلحة حممد: ضبطه ,احلصري حممود للشيخ, الكرمي القرآن قراءة أحكام -2

 .6ط. م2002/ هـ1423, بريوت, اإلسالمية البشائر
. د: حتقيق, الداين سعيد بن عثمان عمرو أليب والتجويد اإلتقان يف التحديد -3

 .1ط, م2000/ هـ1420, األردن, عمار دار, احلمد قدوري غامن
 العلم ردا, بعلبكي منري رمزي: حتقيق, دريد بن احلسن بن حملمد, اللغة مجهرة -4

   1ط. م1987, بريوت, للماليني
 سامل.د: حتقيق زاده, بساجقلي امللقب املرعشي بكر أيب بن حممد املقل, جهد -5

 .2 ط, م2008/  هـ 1429 األردن, عم ار دار احلمد, قدوري
, للكتاب العامة املصرية اهليئة, جين بن عثمان الفتح أليب, اخلصائص -6

 .4ط, م2010
 شحاتة على إبراهيم للشيخ, القراءات أوجه وحترير جتويد يف اخلريات جامع -7

 والشؤون األوقاف, السمنودي إبراهيم ايسر. د: به اعتىن, السمنودي
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, م 2007/  هـ 1428 الكويت, الكرمي القرآن رعاية مشروع - اإلسالمية
 .1ط

 أبو حممد: حتقيق, السيوطي الدين جلالل, والقاهرة مصر بتاريخ احملاضرة حسن -8
/ هـ1387, وشركاه احلليب البايب عيسى - العربية الكتب إحياء ارد, الفضل

 . 1ط, م1967
 دار, احلمد قدوري غامن للدكتور, التجويد علماء عند الصوتية الدراسات -9

 .2ط, م2007/ هـ1428, األرن, عمار
, اخلابوري هللا عبد بن أمحد العباس أليب, التجويد علم يف النضيد الدر -10

, اإلسالمية ابجلامعة وعلومه الكرمي للقرآن العزيز عبد بن هللا عبد امللك كرسي
 .1ط, م2016/ هـ1437, الزمان دار

 أيب بن مكي حممد أليب, التالوة لفظ وحتقيق القراءة لتجويد الرعاية -11
/ هـ1417, األردن, عمار دار, فرحات حسن أمحد.د: حتقيق, طالب

 . 3ط, م1996
 للشيخ" القرآن جتويد يف البيان آللئ تلخيص" شرح اللسان رايضة -12

 مكتبة, القاهرة, السمنودي يوسف سعيد: له وقدم حققه, السمنودي إبراهيم
   .1ط, م2003/ هـ1423, السنة

 للحافظ, األداء وحسن القراء يف قاهلا اليت اخلاقاين مزاحم أيب قصيدة شرح -13
 رسالة احلريب, بنيدر بن غازي: وحتقيق دراسة, الداين عثمان عمرو أبو

 سنة القرى, أم جامعة الشنقيطي, سيدي ولد حممد. د: إشراف ستري,ماج
 .ه1418

: حتقيق, زاده كربى طاش خليل بن مصطفى بن ألمحد ,اجلزرية املقدمة شرح -14
 . 1ط, املنورة املدينة, فهد امللك جممع, األمني حممد حممد سيدي حممد
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, اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أليب, العربية وصحاح اللغة اتج الصحاح -15
 - هـ 1407, للماليني العلم دار, بريوت, عطار الغفور عبد أمحد :حتقيق

 .4ط, م 1987
 مجال. د حتقيق ايلوشه, بن حملمد, املقدمة اجلزرية شرح يف املفهمة الفوائد -16

 مكتبة,  القاهرة , هللا عبد اللطيف عبد احلكيم عبد له قدم , الدقاق فاروق
 .م 2006/  هـ 1427 , اآلداب

 بن يوسف القاسم أليب, عليه الزائدة واألربعني العشر القراءات يف الكامل -17
 -هـ 1428, والتوزيع للنشر مسا مؤسسة, الشايب مجال: حتقق, اهلذيل علي

 .1ط. م2007
, بريوت,  صادر دار, منظور ابن الدين مجال الفضل أليب العرب لسان -18

 .ت.ب
, القسطالين حممد بن أمحد العباس أليب, القراءات لفنون اإلشارات لطائف -19

 .1ط, املنورة املدينة, الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع
 مبحافظة الكرمي القرآن لتحفيظ اخلريية اجلمعية عن الصادرة ضياء جملة -20

 .م2008/ هـ1429, الثالث العدد, الزلفي
, الطحان اببن املقروف اإلشبيلي األصبغ أليب, وصفاهتا احلروف َمارج -21

, اإللكرتوين الصف مركز, م1984/ هـ1404, تركستاين حممد. د: حتقيق
 .1ط, بريوت

 صادر, دار, احلموي ايقوت هللا عبد أبو الدين لشهاب, البلدان معجم -22
 2ط, م1995, بريوت

, عطااي أسامة: حتقيق, قاري علي ملال, اجلزرية املقدمة شرح يف الفكرية املنح -23
 .2ط, م2012/ هـ1433 ,دمشق, القرآنية للدراسات الغواثين دار

 للشيخ, انفع اإلمام مقرأ أصل يف اللوامع الدرر علي الطوالع النجوم -24
 .م1995/ هـ1415, بريوت, الفكر دار, املارغين إبراهيم
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, الشنقيطي السامل. د: حتقيق, اجلزري ابن حملمد, العشر القراءات يف النشر -25
 . 1ط, ةاملنور  املدينة, الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع

 بن أمحد الدين مشس العباس أليب الزمان؛ أبناء وأنباء األعيان وفيات -26
 (. ت.د, )صادر دار,بريوت, عباس إحسان: حتقيق خلكان,
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